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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif, dimana 

data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa angka. Jenis penelitian yang 

digunakan ialah eksperimen sesungguhnya (True Experimental Research), dimana 

peneliti yang akan mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalanya 

eksperimen serta adanya karakteristik dari kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol yang dipilih secara acak atau random (Sugiyono, 2016).  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Mei sampai Juni 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini berupa tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

yang berumur 2 bulan dengan berat badan antara 150-200 gram. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling, disebut 

simple atau sederhana karena populasi yang akan diambil untuk dijadikan sampel 

dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kedudukan suatu populasi 

dikarenakan populasi sudah dianggap homogen. Menurut Yanto (2016), 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling 

dengan rumus sebagai berikut: 

(r-1) (t-1) ≥ 15  

Keterangan: 

r : jumlah ulangan  

t : jumlah perlakuan 

n : Jumlah sampel 

(r-1) (t-1) ≥ 15     n = t.r 

(r-1) (6-1) ≥ 15    n= 6.4 

(r-1) 5  ≥ 15     n= 24 

(r-1) ≥ 15 ÷ 5 

(r-1) ≥ 3 

r  ≥ 3 + 1  

r  ≥ 4  

r = 4 

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 24 ekor tikus putih jantan yang 

dibagi menjadi 6 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol 

positif, kelompok perlakuan ekstrak daun salam dengan konsentrasi 5%, 10%, 

15%, dan 20% dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4 kali ulangan. 
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3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini ialah 24 ekor tikus putih jantan yang berumur 2 

bulan dengan berat badan 150-200 gram yang dibagi menjadi 6 kelompok. 

Kelompok tersebut yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, 

kelompok perlakuan ekstrak daun salam dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 

20% . 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis variabel sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independen) 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa ekstrak daun salam 

(Syzygium polyanthum) dengan berbagai konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15%, 

dan 20%. 

2. Variabel terikat (dependen) 

Penelitian ini menggunakan variabel terikat berupa lama waktu 

penyembuhan luka sayat sepanjang 2 cm pada punggung tikus putih 

jantan. 

3. Variabel kontrol  

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa jenis kelamin tikus 

putih, umur tikus putih, jenis pakan, ukuran kandang, dan waktu 

pengamatan. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam setiap variabel, supaya 

tidak terjadi kesalahan makna atau konsep maka perlu didefinisikan beberapa 

istilah tersebut sebagai berikut. 

1. Ekstrak Daun Salam 

Proses pembuatan ekstrak daun salam pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode maserasi dimana daun salam dicuci sampai bersih, 

dikering anginkan, kemudian dihaluskan sampai menjadi serbuk. Serbuk 

tersebut kemudian diberi larutan etanol 96% selama 2 x 24 jam (2 hari), 

selanjutnya sampel diekstrak menggunakan rotary evaporator sampai 

menjadi kental. Konsentrasi ekstrak daun salam yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

2. Pembuatan Luka Sayat 

Pembuatan luka sayat pada penelitian ini dengan cara menyanyat 

punggung tikus putih menggunakan scapel atau silet steril sepanjang 2 cm 

secara melintang dengan kedalaman 2mm.  

3. Tahap Pengamatan Luka Sayat  

Pada penelitian ini tahapan penyembuhan luka sayat yang diamati adalah 

berkurangnya panjang luka, lama waktu hilangnya eritema, edema, 

granulasi, dan luka yang sudah menutup. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam Penelitian 

No Nama Alat Jumlah Fungsi 

1 Baskom  2 buah Mencuci daun salam yang akan dibuat 

ekstrak 

2 Timbangan kue 1 buah Menimbang daun salam yang akan dibuat 

ekstrak 

3 Oven 1 buah Mengeringkan daun salam yang akan 

dibuat ekstrak 

4 Blender  1 buah Menghaluskan daun salam sampai menjadi 

serbuk 

5 Rotary evaporator 1 buah Alat untuk proses ekstraksi 

6 Beaker glass 1000 ml 3 buah Mencampur ekstrak 

7 Erlenmeyer 1000 ml 2 buah Tempat menyimpan ekstrak 

8 Corong Buncher 1 buah Memudahkan penyaringan ekstrak 

9 Spatula 1 buah Mengaduk ekstrak 

10 Kain saring 1 meter Menyaring ekstak  

11 Kertas saring 1 gulung Menyaring ekstrak dari residu 

12 Botol flakon 5 buah Menyimpan hasil ekstraksi 

13 Alumunium foil 1 gulung Menutup hasil ekstraksi 

14 Handscoon  1 pack Melindungi tangan pada saat memegang 

tikus putih  

15 Masker  1 pack  Melindungi wajah selama proses 

penelitian 

16 Gunting  2 buah Mencukur rambut pada punggu tikus putih 

17 Silet steril atau scapel steril 2 buah Membuat luka sayat pada punggung tikus 

putih 

18 Kandang  24 Menempatkan tikus putih 

19 Pipet tetes  4 buah Meneteskan ekstak pada luka sayat 

20 Kamera digital  1 buah Dokumentasi  
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

No Nama Bahan Jumlah 

1 Daun salam segar   5,4 kg 

2 Tikus putih 24 ekor 

3 Alkohol 70% 500 ml 

4 Etanol 96% 6 liter 

5 Povidone iodine  100 ml 

6 Aquades 3 liter 

7 Pakan BR-1 5 kg 

8 Air mineral 1 galon 

9 Kertas label  1 Lembar 

10 Sekam 5 kg 

11 Pewarna Rambut 4 pcs 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Karakteristik dari rancangan jenis ini ialah eksperimen 

dilakukan di Laboratorium dimana lingkungan Laboratorium tersebut dianggap 

homogen. Bentuk design yang digunakan pada penelitian ini adalah Posttest Only 

Control Design, dimana dalam eksperimen kelompok dibagi menjadi dua secara 

acak atau random sehingga akan memiliki peluang yang sama untuk menerima 

perlakuan tersebut. Kelompok pertama ialah kelompok kontrol (kontrol negatif 

atau tanpa perlakuan dan kontrol positif dengan pemberian povidone iodine), 

sedangkan kelompok kedua adalah kelompok perlakuan (pemberian ekstrak daun 

salam dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%). 
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Tabel Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang menggunakan 6 perlakuan dan 

4 kali jumlah ulangan didapatkan hasil pengundian terdapat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Rancangan Acak Lengkap 

K2 A4 D2 P3 A3 A2 

D3 K4 C3 K5 C1 P4 

B1 P2 A1 D1 K1 B4 

P1 B3 C4 C2 D4 B2 

 

Keterangan: 

K : Kontrol negatif (tanpa perlakuan) 

P : Kontrol positif (pemberian povidone iodine) 

A : Kelompok perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun salam 5% 

B : Kelompok perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun salam 10% 

C : Kelompok perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun salam 15% 

D : Kelompok perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun salam 20% 

1 : Ulangan ke 1 

2 : Ulangan ke 2 

3 : Ulangan ke 3 

4 : Ulangan ke 4 

 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

1. Pembuatan Ekstrak Daun Salam (Syzygium polyanthum) 

Pembuatan ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum) yang akan 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Menyiapkan daun salam segar (Syzygium polyanthum) sebanyak 5,4 kg. 

2. Mencuci bersih daun salam (Syzygium polyanthum), kemudian dikering 

anginkan pada suhu kamar sampai daun salam kering atau kadar airnya 

kurang dari 10% (Rivai, 2011). 

3. Menghaluskan daun salam (Syzygium polyanthum) yang sudah kering 

menggunakan blender sampai menjadi serbuk. 
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4. Memasukan serbuk daun salam (Syzygium polyanthum) ke dalam 

erlenmeyer dan menambahkan larutan etanol 96%. 

5. Menutup erlenmeyer dengan alumunium foil sampai tidak ada celah 

lubang. 

6. Menyimpan erlenmeyer pada suhu ruang yang tertutup selama 2 x 24 jam 

(2 hari) untuk proses maserasi. 

7. Menyaring ekstrak yang didapatkan menggunakan corong buncher dan 

kain saring untuk diambil filtratnya. 

8. Filtrat yang diperoleh kemudian dievaporasi menggunakan rotary 

evaporator sampai menjadi kental. 

9. Menyimpan ekstrak kental yang diperoleh didalam oven.   

10. Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak daun salam (Syzygium 

polyanthum) dilakukan dengan cara mengencerkan aquades dan ekstrak 

daun salam yang dihasilkan dari proses evaporasi dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Rumus  : N1.V1 = N2.V2 

Keterangan : N1 : Konsentrasi awal 

N2 : Konsentrasi yang diinginkan 

V1 : Volume yang akan dicari 

V2 : Volume yang diinginkan 

a. Konsentrasi 5% didapatkan dari: 

   N1. V1 = N2. V2 

  100. V1 = 5. 70 
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          V1 = 350 ÷ 100 

                = 3,5 ml 

 Jadi 3,5 ml ekstrak daun salam + 66,5 ml aquades 

b. Konsentrasi 10% didapatkan dari: 

   N1. V1 = N2. V2 

  100. V1 = 10. 70 

          V1 = 700 ÷ 100 

                = 7 ml 

 Jadi 7 ml ekstrak daun salam + 63 ml aquades 

c. Konsentrasi 15% didapatkan dari: 

   N1. V1 = N2. V2 

  100. V1 = 15. 70 

          V1 = 1050 ÷ 100 

                = 10,5 ml 

 Jadi 10,5 ml ekstrak daun salam + 59,5 ml aquades 

d. Konsentrasi 20% didapatkan dari: 

   N1. V1 = N2. V2 

  100. V1 = 20. 70 

          V1 = 1400 ÷ 100 

                = 14 ml 

 Jadi 14 ml ekstrak daun salam + 56 ml aquades 
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2. Aklimatisasi atau Pengondisian Tikus Putih Jantan 

Pengondisian tikus yang akan digunakan dalam penelitian dimulai dengan 

menyiapkan 24 ekor tikus putih jantan yang berumur 2 bulan dengan berat antara 

150-200 gram yang akan dibagi menjadi 6 kelompok secara acak atau random, 

dengan masing-masing kelompok yang terdiri dari 4 ekor tikus. Tikus tersebut 

kemudian akan ditempatkan kedalam kandang individu dan diaklimatisasi selama 

1 minggu untuk pengondisian habitat agar tikus tidak mengalami stres. Selama 

proses pengondisian tersebut tikus juga diberi makan dan minum secara rutin 

setiap harinya agar tidak mati. 

 

3. Pembuatan Luka Sayat pada Tikus Putih Jantan 

Proses pembuatan luka sayat pada tikus putih sebagai berikut: 

1. Tikus putih yang sudah dibagi menjadi 6 kelompok diberi pewarna rambut 

untuk mempermudah dalam membedakan antar perlakuan. Kelompok 

kontrol negatif diberi label K, kelompok kontrol positif diberi label P, 

kemudian kelompok perlakuan ekstrak daun salam dengan konsentrasi 5%, 

10%, 15%, dan 20% secara berturut-turut diberi label A, B, C, dan D. 

2. Satu persatu punggung tikus putih tersebut dibersihkan rambut-rambutnya 

menggunakan gunting dan selanjutnya diberi alkohol 70%. 

3. Punggung tikus putih kemudian dilukai dengan scapel atau silet steril 

sepanjang 2 cm atau 20 mm. 

4. Kelompok kontrol negatif (K) dibiarkan tanpa diberi perlakuan setelah 

proses penyayatan, sedangkan kelompok kontrol positif (P) diberi 
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povidone iodine pada luka sayat di punggung tikus kelompok tersebut. 

Kelompok perlakuan A, B, C, dan D diberi ekstrak daun salam (Syzygium 

polyanthum) dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20% setelah proses 

penyayatan menggunakan pipet tetes pada luka sayat di punggung tikus 

kelompok tersebut. 

5. Perlakuan tersebut berlangsung sampai luka sayat dinyatakan sembuh, 

yang ditandai dengan tidak adanya panjang luka, eritema, edema, granulasi 

dan luka yang menutup. 

 

4. Tahap Pengamatan 

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan 2 kali sehari yaitu setiap pagi 

pukul 08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB sampai luka tersebut dinyatakan 

sembuh. Tahapan pengamatan luka sebagai berikut: 

1. Mengukur panjang luka sayat menggunakan penggaris mm pada punggung 

tikus, kemudian mencatat panjang luka tersebut pada lembar observasi 

yang telah disediakan. 

2. Mengamati ada tidaknya eritema, edema, granulasi, dan luka yang 

menutup pada setiap perlakuan, kemudian mencatat hasil pengamatan pada 

lembar observasi yang telah disediakan. 

3. Luka dikatakan sembuh apabila tidak ada panjang luka, eritema (kulit yang 

berwarna kemerahan), edema (pembengkakan), granulasi, dan luka yang 

sudah menutup. 
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5. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

24 tikus putih 

Dibagi menjadi 6 kelompok secara acak, selanjutnya aklimatisasi 

atau pengondisian tikus putih selama 1 minggu  

Pembuatan luka sayat pada punggung tikus putih sepanjang 2 cm  

Kelompok kontrol - Kelompok eksperimen 

5% 10% 15% 20% 

Ditempatkan dikandang individu 

Kelompok kontrol + 

Povidone iodine  Tanpa perlakuan  

Pengamatan 2 kali sehari pada pukul 

08.00 WIB dan 16.00 WIB 

Luka dikatakan sembuh: 
1. Tidak ada eritema 

2. Tidak ada edema 

3. Tidak ada granulasi 

4. Luka menutup 

 

Mengukur panjang luka 

yang telah sembuh 
Analisis data Kesimpulan  

Dimanfaatkan 
sebagai sumber 

belajar Biologi 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi eksperimen. 

Observasi ini dilakukan di Laboratorium Kimia UMM yang difokuskan pada 

objek perlakuan yaitu variabel terikat yang telah diberi perlakuan, baik perlakuan 

kontrol negatif, kontrol positif, maupun perlakuan dengan pemberian ekstrak daun 

salam konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Data yang diperoleh dari kegiatan 

observasi selanjutnya akan diaplikasikan dalam bentuk tabel pada lampiran 1 dan 

2. Tabel tersebut akan memuat data rerata mengenai berkurangnya panjang luka, 

hilangnya eritema, edema, granulasi, serta luka yang menutup atau dinyatakan 

sembuh.  

 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memuat data hasil pengamatan 

setiap perlakuan terdapat pada tabel 3.4.1 dan 3.4.2. 

Tabel 3.4 Data Pengamatan Penelitian 

Tabel 3.4.1 Lama Waktu Panjang Luka Sayat Menutup (Hari ke-) 

Kelompok Ulangan 

Panjang Luka Sayat (mm) pada Hari ke- 

Rata-

rata 

Lama Waktu 

Panjang 

Luka Sayat 

Menutup 

(Hari) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K 

(-) 

1                 

2 
                

3                 

4                 

P 1                 
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(+) 
2 

                

3 
                

4                 

A 

(5%) 

1                 

2                 

3 
                

4                 

B 

(10%) 

1                 

2                 

3                 

4 
                

C 

(15%) 

1                 

2                 

3                 

4                 

D 

(20%) 

1 
                

2                 

3                 

4 
                

 

Tabel 3.4.2 Lama Waktu Hilangnya Eritema, Edema, Granulasi, dan Luka 

Menutup (Hari ke-) 

Kelompok Ulangan 

Lama Waktu Hilangnya Eritema, Edema, Granulasi, dan Luka Menutup pada 

Hari ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K 

( - ) 

1               

2 
              

3               

4               

P 

( + ) 

1               

2 
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3 
              

4               

A 

5% 

1               

2               

3 
              

4               

B 

10% 

1               

2               

3               

4 
              

C 

15% 

1               

2               

3               

4               

D 

20% 

1 
              

2               

3               

4 
              

Keterangan:  

a : Eritema 

b : Edema 

c : Granulasi 

d : Luka Menutup 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian kemudian 

akan dianalisis secara statistik menggunakan SPSS versi 24. Pengolahan data 

yang terlebih dahulu dilakukan ialah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 
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homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal dan 

homogen. Uji selanjutnya yang dilakukan ialah uji ANAVA 1 jalur atau One Way 

Anova  untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari berbagai perlakuan yang 

telah diberikan. Uji lanjut yang dilakukan ialah uji Duncan untuk menentukan 

manakah perlakuan yang paling efektif untuk menyembuhkan luka sayat pada 

tikus putih. Apabila suatu penelitian menghasilkan data yang berdistribusi tidak 

normal dan homogen, maka peneliti dapat menggunakan uji nonparametrik yaitu 

uji kruskal wallis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


